
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STNMT-CCBHĐ 

V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy 

chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành 

kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

Khánh Hòa, ngày    tháng   năm 2019 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố,  

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8173/UBND-KT 

ngày 15/8/2019, trong đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 

các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt 

động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ (Quy chế 02) trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay. Sau khi 

tổng hợp các báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo như sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 02: 

- Đối với việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh: Từ thời điểm 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) của tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban 

Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 

07/3/2011 cho đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

dõi, yêu cầu các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ tràn dầu thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch ƯPSCTD của tỉnh và chủ động lập Kế hoạch ƯPSCTD 

riêng cho cơ sở, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để kịp thời triển khai các công 

tác ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Tuy nhiên tỉnh Khánh Hòa chưa có cơ 

quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu. Theo kế hoạch 

ƯPSCTD đã được phê duyệt năm 2011, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 03 đơn vị 

đã có các trang thiết bị chuyên dụng tham gia phối hợp trong hoạt động ƯPSCTD: 

công ty xăng dầu Phú Khánh, công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin, 

Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong; Ngoài ra, hiện nay đã có thêm nhiều cơ sở 

đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư chuyên dụng có thể huy động phục vụ cho 

công tác ƯPSCTD. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Quốc gia ứng phó 

sự cố tràn dầu miền Trung  – Cơ sở Vân Phong thuộc Xí nghiệp Liên hợp Sông 

Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được thành lập vào tháng 10/2011 đặt 

tại phường Ninh Hải – thị xã Ninh Hòa. Trung tâm được đầu tư trang thiết bị 

chuyên dụng, hiện đại và lực lượng chuyên trách có kinh nghiệm và trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cao đủ điều kiện tham gia ứng phó mọi trường hợp tràn dầu 

ở mức độ từ 100 – 2.000 tấn dầu tràn. Mặt khác, đến nay tỉnh Khánh Hòa chưa tổ 

chức diễn tập ƯPSCTD quy mô cấp tỉnh. Tuy nhiên, hàng năm, các cơ sở có khả 

năng xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh có thực hiện tổ chức diễn tập ứng phó 

với các tình huống, kịch bản giả định theo kế hoạch ứng phó cấp cơ sở. Việc diễn 



 

 

tập được tổ chức với mục đích nâng cao khả năng nhận biết và ứng phó với sự cố 

tại cơ sở với sự tham gia của các ngành, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, tính từ năm 

2013 đến hết tháng 8/2019, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy của tỉnh đã thường 

xuyên phối hợp với các cơ sở, các đơn vị có liên quan tổ chức thực tập 20 lượt 

phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo các tình huống giả định tại các cơ sở 

có liên quan đến xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

- Đối với tình hình thẩm định, phê duyệt, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh: Hiện nay tỉnh Khánh Hòa đã thống 

kê được 28 doanh nghiệp thuộc đối tượng phải triển khai thực hiện Kế hoạch 

ƯPSCTD theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg. Trong đó có: 19/28 doanh nghiệp 

đã xây dựng kế hoạch ƯPSCTD được phê duyệt; 02/28 doanh nghiệp đang trong 

giai đoạn thẩm định kế hoạch ƯPSCTD để trình UBND tỉnh phê duyệt; 10/28 

doanh nghiệp đã tổ chức tập huấn, diễn tập định kỳ theo quy định; 12/28 doanh 

nghiệp đã mua sắm đủ trang thiết bị ứng phó theo quy định hoặc theo Kế hoạch 

ƯPSCTD đã được phê duyệt. Hàng năm đều tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp 

việc thực hiện Kế hoạch ƯPSCTD đã được phê duyệt. 

- Đối với tình hình thẩm định, phê duyệt, thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu mức nhỏ trên 

đất liền: một số cửa hàng/điểm bán lẻ xăng dầu trên đất liền trong tỉnh đã lập Kế 

hoạch ƯPSCTD và trình UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, theo quy định tại 

khoản 2 Điều 36 Quy chế 02, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Quốc gia tìm 

kiếm cứu nạn (hiện nay là Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ƯPSCTD. Nhưng đến thời 

điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa chưa nhận được văn bản hướng dẫn. Vì vậy, việc 

thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD thuộc thẩm quyền của UBND cấp 

huyện chưa được thực hiện theo đúng quy định. 

- Đối với tình hình tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến 

kiến thức về nguy cơ, hiểm họa sự cố tràn dầu: Trong năm 2016, tỉnh Khánh Hòa 

đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức 01 Hội 

nghị tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm 

nhiệm tỉnh Khánh Hòa cho 181 đại biểu là đại diện của Ban chỉ huy Phòng chống 

thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn; các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị, chính trị - 

xã hội; UBND cấp huyện, cấp xã ven biển; các lực lượng vũ trang; các doanh 

nghiệp kinh doanh xăng dầu và kho xăng dầu ở các địa phương ven biển; các 

doanh nghiệp có cảng hàng hóa và cảng du lịch biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo 

năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên biển tại Khánh 

Hòa (gồm hướng dẫn lý thuyết và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ 

sở) cho 94 đại biểu là cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố ven biển và các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu ven 

biển. Ngoài ra, Sở Công thương cũng lồng ghép triển khai thực hiện tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu 

cho các doanh nghiệp ngành Công thương trong việc xây dựng các biện pháp 



 

 

phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; công tác phòng cháy, chữa cháy. Hàng năm, 

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đều thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, có văn 

bản hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển thực hiện Kế hoạch ƯPSCTD theo 

đúng yêu cầu tại Quy chế 02. 

2. Những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các nội dung quy định của 

Quy chế: 

- Đối với việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các 

cảng, cơ sở, dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Hiện nay, việc thẩm định 

và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa đều theo hướng dẫn tại công văn số 69/CV-UB ngày 15/3/2009 của 

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Công văn 69) về việc hướng dẫn triển khai xây 

dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, 

thành phố ven biển. Tuy nhiên Công văn 69 chỉ hướng dẫn các nội dung: trình tự 

tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thành phần hội đồng thẩm định, nội dung 

kế hoạch ƯPSCTD cấp tỉnh mà chưa hướng dẫn biểu mẫu, nội dung kế hoạch 

ƯPSCTD của cấp cơ sở. 

- Đối với việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ 

sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất 

liền thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện: Do chưa có hướng dẫn về thủ tục lập, 

thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp huyện nên công tác thẩm định và phê duyệt kế hoạch ƯPSCTD của các 

cơ sở gặp khó khăn.  

3. Kiến nghị, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 

- Đối với việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các 

cảng, cơ sở, dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Đề nghị nghiên cứu, bổ 

sung cụ thể các đối tượng phải xây dựng kế hoạch; Đối tượng nào phải thẩm định 

thông qua hình thức hội đồng, đối tượng nào thẩm định không thông qua hình thức 

hội đồng; Hướng dẫn cụ thể biểu mẫu kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở. 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung điều khoản hướng dẫn  thủ tục lập, thẩm định và 

phê duyệt, biểu mẫu kế hoạch ƯPSCTD thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

cấp huyện đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn 

dầu ở mức nhỏ trên đất liền. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: (VBĐT)                 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu VT, CCBHĐ, T.N. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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